Dobrý deň, vážení spoluobčania,
zvony na veži odbili polnoc, doznievajú silvestrovské oslavy a my prvým januárom
začíname nový rok. Jedným okom sa ešte naposledy obzeráme za všetkým, čo sme
počas toho starého prežili, no druhým už túžobne očakávame, čo nás v tom
nasledovnom čaká. Prajem si, aby v ňom bolo opäť veľa dobrého i pozitívneho a keď
sa listy kalendára o rok obrátia na poslednom dni, boli sme spokojní.
Som veľmi rád, že sa vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.
Čas, ten si ide spravodlivo svojím tempom a my opäť stojíme na prahu nového roka s
nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý je minulosťou. Pre
niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. V týchto okamihoch
zvykneme porovnávať to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj
naopak, v čom bol pre nás záporným, či menej šťastným. Každému sa uložil do pamäti
iným spôsobom.
Nový rok nie je len o nových predsavzatiach, novom kalendáre na našom stole, ale je
aj o nových výzvach a častokrát aj udalostiach, ktoré nevieme sami ovplyvniť.
Užívajme si preto každý deň ako sviatok a zároveň veľký dar.
Plánujme si, dávajme si ciele a majme očakávania, lebo bez plánov a stanovených úloh
sa len ťažko dosahuje vytúžený cieľ. Netreba v žiadnom prípade zabúdať, že život
nie je len o plánoch a splnených či nesplnených snoch, je to predovšetkým naša
poctivá práca, to ako sa chováme k ľuďom, čo prinášame sebe a svojmu okoliu.
Nezabúdajme preto na ľudskú stránku, buďme k sebe otvorení, vážme si jeden
druhého, lebo nikto z nás nemôže vedieť, aký údel mu osud nadelí, kde bude zajtra,
o mesiac, o rok. Preto chcem aj ja v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí
svojou prácou a snahou v uplynulom roku 2018 prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu
našej obce, členom všetkých formálnych aj neformálnych organizácií a združení,
ktorí svojou aktivitou pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre nás všetkých.
Milí občania, chcem vám popriať v mojom mene, v mene poslancov obecného
zastupiteľstva a všetkých zamestnancov Obecného úradu Moravské Lieskové, pevné
zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez
prekážok. Želám vám úspechy v osobnom živote, v práci a v medziľudských vzťahoch.
A v neposlednom rade vám prajem lásku a úctu človeka k človeku. A nech je rok 2019
pre všetkých rokom dobrej pohody, spokojnosti, radosti, šťastia, pracovných a
osobných úspechov.
Výborne to vystihol Thomas Alva Edison v jednom citáte : „Tri hlavné veci, ktoré je
treba, aby sa dosiahlo čohokoľvek, čo za to stojí, sú : práca, vytrvalosť a zdravý
rozum.“
S úctou starosta obce Róbert Palko.

